Zpráva o činnosti za uplynulé období 02-05/2011
1. Ve vztahu ke členům SPRSD: Přes webové stránky podána informace o průběhu VH, o
přijatých závěrech včetně stanoviska k Superstrategii a o připojení se k Platformě pro veřejné
zakázky.
Navrhuji, abychom byli aktivnější a agresivnější z hlediska toku informací a důležité materiály
posílali přímo na e-mailové adresy členů SPRSD.
2. Ve vztahu ke Sdružením: obecně platí, že SPRSD pomáhá při administrativních,
organizačních, přípravných a koordinačních činnostech pro dále vyjmenovaná sdružení
z hlediska jejich aktivit a působení na veřejnost, orgány státní správy i samosprávy.
2.1. Sdružení pro výstavbu D3, R4: z úrovně SPRSD vedena jednání opakovaně na MŽp ve
věci postupu EIA na úseku D3 ve Středočeském kraji (východní versus západní varianta).
Příprava a účast na jednání výkonné rady Sdružení D3 a R4 dne 6.6. v Táboře. Vlastní
jednání řídil člen našeho představenstva, pan senátor Eybert,předseda Sdružení D3,R4.
2.2. Sdružení pro výstavbu SOKP: Spolupráce při konání valné hromady dne 2.3. a výkonné
rady dne 20.6., příprava podkladů a aktivní účast na jednání (v rámci přípravy vedena
korespondence s ministrem dopravy, magistrátem hl. m. Prahy i primátorem... ).Novým
předsedou Sdružení je pan poslanec Laudát, člen představenstva SPRSD.
2.3. Sdružení pro D11 a R35: účast i příprava na jednání výkonné rady dne 18.3. a následně
23.5. konaného veřejného slyšení za účasti m. j. hejtmana Královehradeckého kraje a více
jak stovky občanů. Obě jednání řídila paní poslankyně Orgoníková ,členka představenstva
SPRSD a předsedkyně Sdružení D11,R35.
2.4. Sdružení pro R43: vedena jednání s ŘSD a hejtmanstvím Jihomoravského kraje(negativní
rozhodnutí NSS,atp.). Předsedou Sdružení je pan poslanec Sivera, člen představenstva
SPRSD .
2.5. Sdružení pro R6. S předsedou Milošem Paterou v 4/2011 vedena jednání o možnosti
aktivizace tohoto uskupení.
2.6. Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (Libor Žádník): poskytnuta
pomoc ve věci střetu zájmů u města Přerov, při zpracování dalších dokumentů a proběhla
výměna zkušeností (5/2011) o práci SPRSD a tohoto moravského sdružení.
2.7. Sdružení R52/A5: při opakovaném jednání s orgány Jihomoravského kraje dne 5. 5. t. r.
diskutovány další body možné spolupráce ve vztahu k rakouské straně (Asfinag,
dolnorakouské hejtmanství, D. Nejedlý),stanoviska vedení JmK k eventuálnímu založení
sdružení pro výstavbu R52 ( v prvé řadě s městy a obcemi zainteresovanými na stavbě
R52 a spojení s A5).
3. Spolupráce s jinými nevládními organizacemi:
a) Pokračuje úzký kontakt se SPS, SVS (osobní účast na oslavách 30. výročí vzniku),
společenské kontakty s ČESMAD.
b) Byl navázán informační kontakt s organizací „Národní hluková observatoř ČR“. Bylo
shledáno, že společný průnik zájmů a cílů není vhodný pro spolupráci.
c) Záměry SPRSD byly prezentovány při dvou setkáních uskupení „ Stratég klub“
organizovaných prof. Součkem.
d) Akcí České manažerské asociace (ČMA) a Klubu manažerů roku je využíváno
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k navazování kontaktů a prezentaci SPRSD (23.2., 14.4. – vyhlášení Manažera roku 2010,
atd.).
e) Česká dopravní stavba roku – 8. Ročník: předseda SPRSD je členem přípravného výboru a
člen poroty studentské soutěže, aktivní účast na nominačním večeru 23.5., na Českém
dopravním fóru 8.6. - 9.6. i na vyhlášení vítězů ČDS 2010 v Betlémské kapli 9.6. (prezentace a
představení SPRSD).
4. Účast a případné prezentace SPRSD na dalších akcích dopravního charakteru:
Představitelé a někteří členové SPRSD se podíleli na přípravě, resp. se zúčastnili následujících
akcí:
3.3. – seminář pořádaný HV PSP ČR k materiálu MD – Superstrategie
8.3. – seminář pořádaný podvýborem pro dopravu k zavedení mýta na silnicích nižších tříd
23.5. – Žofínské fórum k dopravě
19.5. – Konference Euronews (hotel Mariott) : doprava a ekonomika
18.5. – jednání na ministerstvu dopravy ve věci urychlení postupu přípravy rychlodráhy
Praha – Kladno – Ruzyně.
5. Financování dopravní infrastruktury:
Pokračovali jsme s rozdáváním našeho materiálu „OUFDI“ dalším politickým a státním
funkcionářům (m.j. i premiérovi Nečasovi viz jeho odpověď). Možnosti využití soukromého
kapitálu při výstavbě DI byly diskutovány i s náměstkem generálního ředitele Komerční
banky. Jiná forma pomoci soukromého kapitálu při výstavbě DI byla projednána a
připravena s a.s. KB- Factoring jako prezentace
pro představenstvo SPS.
6. Komerční aktivity:
a) Zástupce SPRSD se zúčastnil mimořádné valné hromady Česko-kyperské obchodní komory
a 30.6. se zúčastní řádné VH.
b) SPRSD se ujala prací na vytvoření přípravného výboru pro založení Česko – katarské
smíšené obchodní komory. Iniciativa vyvolaná možností vstupu katarského kapitálu do
českého sportu, lázeňství (ev. i financování dopravní infrastruktury v ČR) a recipročně
participace českých firem na dodávkách do Kataru (MS 2022 ve fotbale). Jednání probíhají.
c) Pokračují jednání s KÚ StčK ve věci možné spolupráce SPRSD na koncepčních
materiálech.
d) V samém počátku je pokus o kontakt s ČEZ na možnou spolupráci v projektu „Future
Motion“ – elektromobily.
e) Vydání „Magazínu SPRSD 2011“ bude samostatně v následujícím bodu programu dnešního
jednání.
Závěrem je třeba sdělit, že v uplynulém období proběhla celá řada osobních jednání s představiteli
malých i velkých společností, podnikajících a působících v oblastech dopravy a dopravní
infrastruktury s cílem pokusit se hledat řešení problémů, které se zejména v posledních 2 letech
nahromadily v oboru, kde se angažujeme.
Praha 15.6.2011

Ing. Bořivoj Kačena, předseda představenstva SPRSD
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